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    استبد راهنمبی دوم امضبی نبم، تبریخ و         ی اول استبد راهنمب امضبی تبریخ و نبم،        راٌّوااى تِ ّر يك از استادًاهِ  از پاياىی چاپی يك ًسخِارائِ  -2

 

  استبد مشبور دوم امضبینبم، تبریخ و          اول       مشبوراستبد  امضبینبم، تبریخ و         تِ ّر يك از استاداى هطاٍر      رسالِاز  ی چاپیيك ًسخِارائِ  -3

 (Irandocثثت پاياى ًاهِ در پژٍّطگاُ علَم ٍ فٌاٍری ايراى )-4

ٍ دريافت کذ رّگیری )ترای   http://sabt.irandoc.ac.irثثت هطخصات پاياى ًاهِ در سايت پژٍّطگاُ علَم ٍ فٌاٍری اطالعات ايراى تِ ًطاًی   -الف

 ضرٍع ضَد( "2"اطویٌاى از ثثت پاياى ًاهِ، رقن اٍل کذ رّگیری هی تايست تا 

 رهگیری: کد

  ضَد )الساها يك ًسخِ از پاياى ًاهِ ّا رًگی تاضذ(. هْر پس از صحافی دٍ ًسخِ چاپی در تحصیالت تکویلی داًطگاُ  -ب
 

 

َدم تعذ از کِ در تاريخ ................................از پاياى ًاهِ خَد دفاع ًوی.......................................رضتِ ی داًص آهَختِايٌجاًة ........................................

 تحَيلزير تِ قرار را  -دٍ رٍ – صحافی ضذُ رسالًِسخِ اصالحات داٍراى ٍ تأيیذ تحصیالت تکویلی هثٌی تر تطاتق آى تا آيیي ًاهِ ًگارش  تعذاد.......... اًجام

 دانشجو امضبیتبریخ و                                                                                                                                                                                               دادُ ام.

 دکتری دانشگاه هنر اصفهاندانشجویان  حساب پژوهشي کاربرگ تسویه

 به نام ایسد دانا

 دوازده-ج ی شماره کاربرگ
 

 
 دانشگاه هنر اصفهان

 
 یر تحصیالت تکمیلیمد               

 تاريخ: ......................................

 ..................................... ضوارُ:

 ................................... پیَست:

 

 کتببخبنه مرکزی                  -5
 بخش اسنبد و پبیبن نبمه هب -5-1

 ( از فايل ّای زير:Word  ٍPDFالف( تحَيل دٍ ًسخِ چاپی هْر ضذُ )الساها يك ًسخِ رًگی( ٍ دٍ ًسخِ الکترًٍیك )در قالة 

 

 

 ب( تايیذ کذ رّگیری ٍ هطخصات ثثت ضذُ در پژٍّطگاُ علَم ٍ فٌاٍری اطالعات ايراى تَسط ًوايٌذُ داًطگاُ.

 نتبخش امب -5-2

 مسئول سبمبنه مهر و امضبیتبریخ،       ج( تسَيِ حساب تا کتاتخاًِ ديجیتال

 د( تحَيل کارت کتاتخاًِ )در صَرت گن ضذى، داًطجَ تايذ در ّوِ کتاتخاًِ ّا تسَيِ کٌذ(.

 ُ( ًاهثردُ ّیچگًَِ تذّی تِ کتاتخاًِ ًذارد.

 سرپرست کتببخبنه مرکزی دانشگبه امضبی مهر وتبریخ،       بخش اسنبد و پبیبن نبمه هب تبریخ و مهر 

 

 . فْرست هٌاتع؛4                     .فْرست هٌذرجات )ّوِ فْرست ّا(؛  3                        . چکیذُ التیي؛2                  . چکیذُ فارسی )تذٍى کارترگ(؛    1

 التیي( صفحِ عٌَاى ا پاياى. هتي کاهل پاياى ًاهِ  )کل پاياى ًاهِ از صفحِ تسن اهلل ت5


